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EmTherm

Cieplarki

EmTherm 1D
EmTherm 1D zapewnia ciepło w każdym niezbędnym miejscu w
klinice – w sposób bezpieczny, niezawodny i prosty w użyciu. Długie
spacery do i od cieplarek dzielonych pomiędzy kilka oddziałów to
przeszłość, co może być szczególnie istotne w sytuacjach nagłych.
EmTherm 1D jest cieplarką stacjonarną o pojemności 30l,
przeznaczoną do ogrzewania płynów infuzyjnych, irygacyjnych,
odczynników kontrastowych oraz akcesoriów medycznych.
Temperatura do 42°C może być łatwo ustawiona przez użytkownika.
Wysokiej jakości materiały zapewniają solidną konstrukcję
pozwalającą na użytkowanie w trudnych warunkach. Kompaktowa
budowa zapewnia łatwe umieszczenie urzadzenia nawet w
zatłoczonym miejscu oddziału intensywnej terapii.
Pojemność do ogrzewania w przyblizeniu:
12 butelek 1000ml
lub 24 butelki 500ml
lub 2 worki 5000ml
lub 3 worki 3000ml

EmTherm 2D
Wolne miejsce na salach przedoperacyjnych, blokach
operacyjnych i oddziałach intensywej terapii są zawsze
na wagę złota, a więc duże systemy ogrzewajace są często
umieszczone poza miejscem opieki. Rozwiązaniem jest
EmTherm 2D, który jest średniej wielkości wygodnym
systemem, dla którego zawsze można znaleźć miejsce.
Mobilny system o pojemności 60l oferuje podgrzewanie i
przechowywanie dożylnych płynów irygacyjnych, podkładek
żelowych, akcesoriów tekstylnych, strzykawek. Gdy
wymagana jest dodatkowa pojemność, EmTherm 1D został
tak zaprojektowany, by mógł być postawiony na urządzeniu
EmTherm2D.
Domykające się szuflady, antystatyczne kółka z blokadą
oraz prosty w obsłudze panel sterowania zapewniają
funkcjonalną i stabilną konstrukcję.
Higiena ma pierwszorzędne znaczenie w miejscach
o zwiększonym ryzyku infekcji. EmTherm z wymiennymi
wygodnymi w demontażu szufladami został zaprojektowany
w celu łatwego czyszczenia urządzenia zarówno na zewnątrz
jak i wewnątrz.
Akcesoria: Półka do położenia dodatkowego
worka z płynem irygacyjnym dla
lepszego ogrzewania.

Pojemność do ogrzewania w przybliżeniu:
24 butelek 1000ml
lub 40 butelek 500ml
lub 4 worki 5000ml
lub 6 worków 3000ml

EmTherm 3DS – Ogrzewanie tkanin
Ogrzewanie koców w salach przedoperacyjnych daje komfort
psychiczny i poprawia samopoczucie pacjenta, podczas gdy na
salach pooperacyjnych i wybudzeniowych, może pomóc ograniczyć
nieumyślną hipotermię pooperacyjną.
Ogrzewanie pacjentów przed i po zabiegu zmniejsza częstotliwość
występowania zakażeń i ilość przepisywanych z tego powodu
antybiotyków, a tym samym obniża koszty leczenia.
EmTherm 3DS to mobilny system ogrzewania o pojemnosci 300l,
który został zaprojektowany do ogrzewania koców i tkanin powyżej
70°C. Wewnętrzne oświetlenie jest odatkową opcją dla wersji 3DS. By
spełnić oczekiwania najbardziej wymagających klientów w systemie
EmTherm 3DS istnieje mozliwosc zdejmowania i regulowania wysokości
5 półek co pozwala na wygodne przechowywanie, a wyrzymałe kółka
umożliwiają łatwe przesuwanie urzadzenia i czyszczenie podłogi pod
nim.
Mocna konstrukcja sprzętu zapewnia wiele lat bezawaryjnej
pracy, natomiast wysokiej klasy izolacja komory sprowadza koszty
eksploatacji do minimum.

EmTherm 3DW

– Cieplarka dwukomorowa dla płynów i tkanin
EmTherm 3DW został zaprojektowany tak, aby bezpiecznie ogrzać
koce i płyny irygacyjne/infuzyjne.
Urzadzenie składa się z dwóch oddzielnych komór grzewczych,
z osobnymi obwodami grzewczymi i z dwóch paneli sterujacych
umożliwiajacych zróżnicowane ogrzewanie. Górna komora służy do
podgrzewania koców, posiada 3 półki z regulacją wysokości
i zakres ustawianej temperatury do 70°C. Przeszklone drzwiczki
i pełna izolacja ścian zapobiega radiacji ciepła gdy urządzenie jest
zamknięte, a unikalny system cyrkulacji powietrza minimalizuje
straty ciepłego powietrza, gdy drzwi są otwarte, oszczędzając
energię i zapobiegając pojawieniu się nieprzyjemnego strumienia
gorącego powietrza w kierunku użytkownika. Dla większego
komfortu komora jest wyposażona w delikatne oświetlenie, które
może być ustawione według potrzeb.
W dolnym segmencie urządzenia znajdują się dwie szuflady do
podgrzewania płynów infuzyjnych/irygacyjnych, do temperatury
42°C. Aby spełniać wszystkie wymogi higieny, szuflady są
zdejmowane, co ułatwia ich czyszczenie, a całe urządzenie jest na
kółkach, aby umożliwić czyszczenie podłogi pod nim. Podstawa
wyposażona jest w osłony krawędzi dla dodatkowej ochrony.

OGRZEWANIE PŁYNÓW INFUZYJNYCH
we wszystkich sytuacjach klinicznych

Wiele badań klinicznych wskazuje na korzyści płynące z zapobiegania
hipotermii, zarówno podczas operacji, jak i w ratownictwie medycznym oraz
wszelkich sytuacjach kryzysowych. Ich wytyczne podkreślają znaczenie
ogrzewania płynów irygacyjnych podawanych dożylnie, będące częścią
procesu zapobiegania hipotermii.
Systemy ogrzewania EmTherm wykorzystują zaawansowaną technologię,
w celu zapewnienia wysokich wlaściwości konwekcyjnych wymiany ciepła.
Ich dodatkowym atutem jest dokładnośc w kontrolowaniu regulacji
temperatury, która gwarantuje równomierne rozprowadzanie ciepła
wewnątrz urządzeń.
Regulowane ustawienia temperatury zapewniają optymalne ogrzewanie:
¦ płynów infuzyjnych
¦ płynów irygacyjnych
¦ środków kontrastowych
¦ płynów do dializy otrzewnowej
¦ strzykawek itd.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
EmTherm 1D
→ 30l wersja stacjonarna
→ Płyta izolacyjna PCW
→ Waga: 18kg
→ Wymiary (sz. x gł. x wys.):
350 x 620 x 400mm

EmTherm 2D
→ 60l Mobilny system na kółkach
(przednie koła z blokadą)
→ 2 domykającę się szuflady
→ Płyta izolacyjna PCW
→ Waga: 40kg
→ Wymiary (sz. x gł. x wys.): 350 x 620 x 823mm
→ Wymiary szuflady: 235 x 410 x 260mm

EmTherm 3DS

EmTherm 3DW

→ 300l Centralny, mobilny system
na kółkach (2 z blokadą)
→ Przezroczyste, domykające się
przednie drzwi
→ 5 półek o regulowanej wysokości
→ Obudowa ze stali nierdzewnej
(wnętrze kwasoodporne)
→ Wewnętrzne oświetlenie
→ Waga: 200kg
→ Wymiary (sz. x gł. x wys.):
690 x 740 x 1740mm
→ Wymiary z odbojnikami:
740 x 790 x 1740mm

→ 300l centralny, mobilny system
na kółkach (2 z blokadą)
→ 2 oddzielnie kontrolowane
komory grzewcze
→ Cyrkulacja powietrza w górnej komorze
→ Przezroczyste, samozamykające się drzwi
→ 3 półki o regulowanej wysokości
→ 2 domykające się szuflady
→ Obudowa ze stali nierdzewnej
(wnętrze kawasoodporne)
→ Wewnętrzne oświetlenie
→ Waga: 200kg
→ Wymiary (sz. x gł. x wys.):
690 x 740 x1740mm
→ Wymiary z odbojnikami:
740 x 790 x 1740mm

OBSŁUGA I FUNKCJA
Zakres regulacji temperatury: EmTherm 1D i 2D: 25°C do 42°C;
EmTherm 3DS: 25°C do 70°C; EmTherm 3DW: szuflady: 25°C do 42°C, górna komora: 25°C do 70°C
Temperatura otoczenia (praca): 18°C do 30°C
Przechowwywanie: 5°C do 55°C
Wilgotność względna: 30% do 70%
Użytkowanie: urządzenie przeznaczone do ciągłej pracy
Dokładność kontroli temperatury: +/-1°C
Bezpieczeństwo: Elektroniczne i mechaniczne czujniki bezpieczeństwa zapobiegające przegrzaniu
Alarmy: Optyczny i akustyczny
Urządzenie w pełni zatwierdzone zgodnie ze standardami medycznymi: Class I/ 93/42/EEC, EEC MDD
Zasilanie: 230 Vac (±6%), 50Hz - EmTherm 1D i EmTherm 2D prąd znamionowy 1.75A, 3DS - 4.3A, 3DW - 5.7A

CECHY I ZALETY
EM-MED opracowało systemy do ogrzewania płynów, które są praktyczne, wygodne i bardzo
skuteczne. Najważniejsze cechy i zalety tych urządzeń to:
NALEPSZA WYDAJNOŚĆ OGRZEWANIA
¦ Wykorzystanie najnowszej technologii regulacji kontroli temperatury
¦ Znakomite właściowości ogrzewania konwekcyjnego
¦ Regulacja temperatury od 25°C do 42°C (oraz 70°C w 3DS/DW), w zależności od indywidualnych potrzeb
MAKSYMALNA WYGODA
¦ Kompaktowe urządzenia o pojemności 30L, 60L, 300L
¦ Łatwość obsługi
¦ Cicha praca
¦ Tryb gotowości
¦ Domykające się szuflady i drzwi
¦ Opcjonalne rejestrowanie temperatury i eksport danych
BEZPIECZEŃSTWO I WDAJNOŚĆ
¦ Elektroniczne i mechaniczne czujniki bezpieczeństwa zapobiegające przegrzaniu
¦ Przystosowane do standardów medycznych
¦ Alarm optyczny i akustyczny, w przypadku niedomknięcia drzwi lub szuflad
¦ Energooszczędna izolacja
¦ Energooszczędny mechanizm kontrolowania, ogrzewania i wentylacji
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